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Mezinárodní den družstevnictví letos oslavíme 7. července

Mezinárodní den družstev je každoroční 
oslavou družstevní společnosti, která se 
koná vždy první sobotu v červenci a to již 
od roku 1923. V přítomnosti prezidenta 
Mezinárodní družstevní aliance bylo 
představeno téma oslav Mezinárodního 
dne družstev pro rok 2018. Stalo se jím 
téma zaměřující se na udržitelnou spotřebu 
a produkci zboží a služeb. Prezident aliance 
pan Ariel Guarco dále uvedl, že „družstva 
jsou důležitým a účinným nástrojem 
boje proti chudobě. Družstva sdružují 
lidi demokratickým a rovným způsobem. 
Umožňují lidem převzít kontrolu nad 
jejich ekonomickou budoucností a protože 
nejsou vlastněny akcionáři, hospodářské 
a sociální přínosy jejich činnosti zůstávají 
v komunitách, kde jsou založeny. Jedná se 
o dvě velmi důležité vlastnosti družstev, 
zejména pokud jde o boj proti chudobě.“

Proč toto téma? 
Družstva mají po dvě staletí zkušenosti 
s budováním udržitelných a odolných 
společností. Příkladem jsou zemědělská 
družstva, která se snaží udržet 
dlouhověkost půdy, kde pěstují plodiny 
prostřednictvím udržitelných zemědělských 
postupů. Spotřebitelská družstva zase 
podporují udržitelné získávání svých výrobků 
a vzdělávají své zákazníky o odpovědné 
spotřebě. Bytová družstva pomáhají 
zajistit bezpečné bydlení. Družstevní banky 
přispívají ke stabilitě díky své blízkosti ke 
klientům a poskytují přístup k finančním 
prostředkům nejen na lokální úrovni. 
Pracovníci sociálních družstev mají za cíl 
v různých oblastech (zdraví, komunikace, 
cestovního ruchu...) poskytovat zboží 
a služby efektivním způsobem, který je 
šetrný k planetě, a vytvářet dlouhodobě 
udržitelné pracovní příležitosti. 
Prostřednictvím kampaně CoopsDay, která 
oslavy provází, se mohou místní a globální 
tvůrci politiky dozvědět, jak družstva 
přispívají k udržitelnějším a odolnějším 
společnostem a usilují o zařazení družstev 
do politických procesů souvisejících 
s otázkami udržitelnosti. Cílem této 
kampaně je zvýšit povědomí o družstvech, 
zdůraznit cíle mezinárodního družstevního 
hnutí a posílit a rozšířit partnerství 
mezi mezinárodním družstevním hnutím 
a ostatními aktéry.
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„V řemeslné pekařině byla, je a i do budoucna bude, 
nejdůležitější lidská ruka, kumšt a srdíčko”, říká majitel pekařství

Martin Křížek

Pane Křížku, Vaše firma má dlouholetou 
tradici a od jejího založení uplynulo již 
čtvrt století. Popište prosím jak a kdy 
přesně Vaše pekařská činnost začala.
Půl roku po návratu z vojny v roce 1991 
jsem byl osloven zástupci Orlické stavební 
společnosti, zda bych nechtěl pracovat 
jako mistr výroby v nově vzniklé pekárně 
Bonita v Kostelci nad Orlicí. Souhlasil jsem 
a nastoupil. Hlavním sortimentem bylo 
tehdy oblíbené francouzské pečivo. Byl to 
trend po revoluci, kdy vše  „nové” bylo 
žádané, ale postupně se zákazníci začali 
více vracet k tradičnímu pečivu. Na konci 
roku 1992 pekárna Bonita ukončila svou 
činnost. Naskytla se možnost pronájmu 
budovy od města. Já už jsem se od vojny 
zabýval myšlenkou na provozování vlastní 
živnosti, možnost pronájmu jsem využil 
a takříkajíc do toho  skočil po hlavě. Měl 
jsem našetřených pouhých 10 000 Kč, 
za které jsem nakoupil ošatky na chléb 
a dohodl se s dodavatelem technologie 
na převzetí leasingu. Naše firma vznikla 
v lednu roku 1993. První pečivo a chléb pro 
naše zákazníky jsme napekli 25. 4. 1993. 
Hned od začátku jsme začali péct tradiční 
české pečivo a chléb podle vlastních 
receptur. Od začátku dodnes fungujeme 
jako rodinná firma. V začátcích to bylo 
opravdu velmi těžké a pomáhal každý člen 
rodiny.

Jak se pekařské řemeslo obecně 
v průběhu let změnilo? Trváte na 
tradičních postupech a recepturách nebo 
se zaměřujete na moderní způsoby?
Obecně se dá říci, že základy pekařského 
řemesla jsou po letech stejné a neměnné. 
Používáme lety ověřené postupy 
a tradiční vlastní receptury. Samozřejmě 
se zdokonalují technologie, pece jsou 
řízené počítačem, můžeme si nastavit 
veškeré parametry, které dříve musel 
pekař ovládat ručně. Veškeré nové 
stroje, které pořizujeme jsou pouze 
od špičkových výrobců a klademe velký 
důraz na dosažení co nejlepší kvality 
výrobků. V řemeslné pekařině byla, je 
a i do budoucna bude, nejdůležitější 
lidská ruka, kumšt a srdíčko. 

Pokud byste měl označit některý 
z Vašich výrobků za chuťově nejlepší 
a zákazníky oblíbený, který by to byl? 
Jeden jediný výrobek je opravdu velmi 
těžké označit. Dovolím si tedy na základě 
dlouholeté oblíbenosti našich zákazníků 
vybrat 3 výrobky. Jedná se o pšeničnožitný 
chléb, housku s kmínem a solí a vázaný 
koláč. 

Řekněte našim čtenářům, zda se Vaše 
pekárenské výrobky mohou pochlubit 
ziskem nějakého potravinového 
ocenění?
V květnu 2018 jsme zvítězili v soutěži 
Regionální potravina s naším, již 
zmíněným,  pšeničnožitným chlebem. 
Toto ocenění je takový dárek k 25. výročí 
vzniku naší firmy. Daleko větším oceněním 
jsou ale naši spokojení zákazníci. 

Které regiony jste momentálně v rámci 
obchodní sítě KONZUM schopni 
zásobovat?
V současné době jsme schopni zásobovat 
prodejny KONZUMu od Kostelce nad Orlicí 
po Žamberk, Libchavy, Potštejn.

Prozradíte nám, kolik kg pekárenských 
výrobků jste schopni za rok upéct?
Pokud uvážíme, že na jedné směně 

v naší pekárně pracují pouze 4 pekaři 
a vše je ruční práce, tak to číslo vypadá až 
neuvěřitelně, ale za rok upečeme kolem 
150 tun pekařských výrobků.
 
Jak byste vyhodnotil spolupráci 
s obchodním družstvem KONZUM?
S obchodním družstvem KONZUM máme 
velmi dobrý obchodní vztah, kterého si 
opravdu vážíme. Ceníme si především 
toho, že KONZUM podporuje a preferuje 
regionální výrobce potravin. 

Prozraďte našim čtenářům, co nového 
v rámci svého podnikání momentálně 
chystáte? Budete čtvrt století své 
existence oslavovat novými chutěmi, 
či třeba modernizací pekárny a rozšiřováním 
výroby?
Co se týče modernizace provozu, 
tak ta proběhla v nedávné době, kdy 
jsme kompletně obměnili technologii 
dávkovačem vody počínaje a pecí konče. 
Naši zákazníci se mohou těšit na sezónní 
nabídky pečiva. Velmi oblíbený je např. 
náš medvědí chléb, který pečeme pouze 
jednou týdně a to 2-3 týdny začátkem 
jara v období růstu medvědího česneku. 
Z novinek bych dále uvedl např. celožitný 
kvasový chléb s brusinkami. Jasným 
trendem poslední doby je stále větší 
chuť zákazníků po zdravé výživě. Tímto 
směrem se poslední dobu ubíráme 
a chystáme nové výrobky, které se zdravě 
nebudou pouze tvářit.

Martin Křížek, majitel pekárny

Pekařství Martin Křížek z Kostelce nad Orlicí se již 25 let snaží o maximální možnou kvalitu svých pekařských 
výrobků a klade důraz na spokojenost a chutě zákazníků. Seznamte se s příběhem o tom, jak pan Křížek začal 
s pekařským řemeslem budovat svoji firmu a nyní se může pochlubit úspěchem a chutnými výrobky, kterých se 
ročně prodá až 150 tun.
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 „Nadačnímu fondu S námi je tu lépe“ 
bychom rádi pomohli s nákupem 
stabilometrické plošiny pro rehabilitační 
oddělení Orlickoústecké nemocnice. 
Pořízením těchto zařízení se významně 
rozšíří možnosti diagnostiky a hlavně 
léčby našich pacientů. Stabilometrická 
plošina je jednou z řady moderních 
interaktivních rehabilitačních pomůcek 
v projektu „Efektivní rehabilitace hrou pro 
děti i dospělé“.

Vybrané prostředky budou v celé 
své výši převedeny nadačnímu fondu 
nemocnice - „Nadační fond S námi je tu 
lépe!“ v Ústí nad Orlicí. Nadační fond 
slouží k podpoře projektů vedoucích ke 
zvýšení léčebných postupů, k zavádění 
bezpečné zdravotnické techniky 
do každodenní péče a ke zlepšení 
prostředí pro pacienty Orlickoústecké 
nemocnice. 

Co s vaší pomocí budeme schopni 
zkvalitnit?

Díky Stabilometrické plošině fyzioterapeuti 
dovedou lépe zhodnotit balanční 
deficit pacienta a mohou se zaměřit na 
přesně cílenou terapii. Plošina slouží 
zejména pro rehabilitaci neurologických 
a ortopedických pacientů, najde své 
uplatnění i ve sportovní medicíně. 
Poruchy rovnováhy se mohou objevit 
například po poranění hlavy, mozkové 
mrtvici, u pacientů s roztroušenou 
sklerózou, Parkinsonovou chorobou 
a s dalšími dysfunkcemi v pohybovém 
aparátu. 

Cvičení na plošině urychluje zotavení 
a návrat pacienta do života nejen po 
zlomeninách, ale umožňuje i terapii 
pacientů po amputaci dolní končetiny. 
Celý systém funguje na základě 
vyhodnocení statických a dynamických 
parametrů při udržování rovnováhy na 
stabilním i labilním povrchu. Cvičení 
na přístroji lze pak na základě 
zjištěných údajů přizpůsobit podle 
potřeb daného pacienta. Cílem 
je stimulovat muskuloskeletální 
a nervový systém, které jsou 
mimo jiné zodpovědné za 
kontrolu rovnováhy. Využívání 
stabilometrické plošiny při 
rehabilitaci přináší zlepšení 
stability, nácvik správného 
držení těla a zlepšuje 
nervosvalovou koordinaci.

Je jednoduché se do sbírky zapojit. 
Předložte Dárcovský kupon Společně za 
úsměv, který naleznete v našich letácích 
nebo přímo na prodejnách a zaplaťte 
částku 30 Kč na pokladně v kterékoli 
prodejně obchodní sítě KONZUM. Kupon 
lze uplatnit i vícekrát. Vámi poskytnutý 
dar se zobrazí na vaší účtence. 

Přispět je možné i bez Dárcovského 
kuponu. V případě, že Dárcovský kupon 
nemáte u sebe, sdělte pouze váš 
požadavek na pokladně.

Sledujte on-line výši poskytnutých 
darů na: http://www.konzumuo.cz/
podporujeme/spolecne-za-usmev/

Děkujeme vám, že svým 
příspěvkem podpoříte 
naši nemocnici.

Grantový program „Společně za úsměv“ vyhlašuje naše družstvo od roku 2001. Od založení jsme v regionu 
společně s našimi zákazníky podpořili přes 220 neziskových organizací částkou převyšující 4 500 000 Kč. Po 
úspěchu veřejné sbírky Společně za úsměv 2016, kdy jsme společně pomohli porodnici a jícnové kardiografii 
Orlickoústecké nemocnice částkou 63 030 Kč, přichází KONZUM v letošním roce s organizací nové sbírky, která se 
bude týkat dalšího projektu Orlickoústecké nemocnice. Darujte i letos 30 Kč „Nadačnímu fondu S námi je tu lépe“ 
Orlickoústecké nemocnice formou Dárcovských kuponů, které můžete uplatnit v kterékoli prodejně KONZUMu.
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www.jsme-tu-doma.cz

Je důležité podporovat kvalitní potraviny

z našeho regionu.

PECIVO
UZENINY MLEKO

ZELENINA

Zelenina z Malé Hané - Chornice u Jevíčka

Jak se zrodila myšlenka postavit v obci 
Chornice skleník a začít ve velkém 
pěstovat zeleninu a ovoce? Čerpali jste 
třeba i nápady ze zahraničí?
V roce 2012 byla spuštěna bioplynová 
stanice, ekologické zařízení, v němž 
se zpracovává široká škála materiálu 
organického původu. Výsledkem procesu 
je bioplyn, který se nejčastěji využívá 
pro výrobu tepla a elektřiny. Přebytečně 
vyrobená energie neměla využití. Proto 
se majitelé rozhodli postavit skleníky, 
které přebytečnou energii zužitkují 
a tímto způsobem můžeme pěstovat 
rajčata celoročně, jelikož přes zimní 
období můžeme ve skleníku topit 
a přisvětlovat. Nápady a inspirace přišly 
z Nizozemí, Maďarska, Polska i Slovenska, 
protože v těchto státech mají s hydroponií 
delší zkušenosti než my v České republice.
Chtěli jsme podpořit českou produkci 
zeleniny a ovoce, a proto jsme v roce 2016 
postavili v areálu zemědělského družstva 
fóliovníky, ve kterých jsme pěstovali 
rajčata, papriky, saláty a na poli byly 
vysázeny okurky nakládačky, cibule, česnek 
cukety. Další rok jsme začali pěstovat 
hydroponicky jahody a na poli jsme měli 
menší množství zeleniny.

Řekněte nám, v čem je tento způsob 
zemědělství a produkce rostlinných 
komodit jiný?
Hydroponické pěstování je pěstování 
zeleniny a rostlin bez půdy. Jde tedy 
o řízenou produkci po celý rok. Rajčata 
jsou pěstována v čedičové vatě a pomocí 
kapénkové závlahy se jim dodává živný 
roztok, ve kterém jsou obsaženy všechny 
potřebné živiny, které rostlina potřebuje pro 
svůj růst a vývin. Touto moderní technologií 
mají rostliny stálý přísun živin. Skleník 
je plně automatizovaný, tudíž zajišťuje 
příznivé podmínky i v zimním období. 
Takto pěstovat se mohou i okurky hadovky, 

papriky a v Holandsku se v hydroponii 
pěstují květiny.

Prozraďte našim čtenářům, na jaké 
rozloze se u Vás zelenina a ovoce pěstuje?
Hydroponicky rostoucí rajčata pěstujeme 
ve skleníku o rozloze 2,4 ha. V osmi 
fóliovnících nám nyní rostou hydroponicky 
pěstované jahody, které jsme začali sklízet 
již v polovině května. Na rozloze 8 ha pole 
máme okurky nakládačky, zelí hlávkové, 
salát hlávkový, cibuli a rané brambory.

Dokážete vyčíslit, kolik kg se Vám 
v loňském roce urodilo a jaký je předpoklad 
pro ten letošní?
Produkce rajčat v první sezóně byla 
odhadnuta přibližně na 600 tun, pěstební 
sezóna není zcela u konce a proto 
nevíme, jestli se k odhadu přiblížíme. 
Z podzimní sklizně jahod se sklidilo 13 tun, 
cibule bylo přibližně 36 tun a okurek 
nakládaček se sklidilo 8 tun. Měli jsme 
i ostatní zeleninu, tu jsme ale pěstovali 
v menším množství.

Kolik lidí se o takovou produkci stará?
V tuto dobu zaměstnáváme ve sklenících 23 
lidí na hlavní pracovní poměr. Ve fóliovníkách 
a na poli nám pracuje 6 pracovníků a na hlavní 
sezónu přijmeme brigádníky na výpomoc. 
Veškerou mechanizaci mají na starost 
pracovníci areálu družstva.

Momentálně pěstujete dvě odrůdy rajčat, 
a to koktejlová Brioso a cherry Belido. 
Z jakého důvodu právě tyto dvě odrůdy? 
Přibližte nám je.
Vhodných odrůd pro hydroponické pěstování 
je spousty, my se rozhodli pro Belido a Brioso, 
protože nám při ochutnávce chutnaly a jsou 
jednodušší na pěstování pro nás začínající 
pěstitele rajčat v hydroponii. Odrůda Belido 
se sklízí po 10 a více rajčatech na vijanu, plod 
je pravidelně kulovitý a má sladkou chuť. 
Brioso patří do koktejlových rajčat, sklízí se 
po šesti až osmi rajčatech na vijanu. Nejsou 
tak sladká jako cherry Belido, ale má své 
příznivce. Obě odrůdy mají červenou barvu.  

Lze garantovat, že rajčata budou na 
prodejnách KONZUMu k dostání celoročně 
a lidé se tak budou moci spolehnout, 
že na našich prodejnách jsou v prodeji 
česká, regionální rajčata z Chornice? 

Samozřejmě garantovat nemůžeme nic, 
mohou nastat situace, kdy se celý porost 
musí zlikvidovat kvůli různým chorobám 
a škůdcům, ale děláme, všechno proto 
abychom měli zdravé rostliny a tím pádem 
i celoroční sklizeň rajčat.

Jakou další Vaši zeleninu či ovoce si naši 
zákazníci mohou na prodejnách KONZUMU 
koupit?
Zákazníci si budou moci koupit z naší 
produkce rajčata, jahody, cibuli, hlávkový 
salát, okurky nakládačky.

Můžete nám prozradit, jak bojujete se 
škůdci? Kloníte se k hubení pesticidy či se 
jejich používání snažíte minimalizovat?
Spolupracujeme se specialisty na biologickou 
ochranu, kteří nám poskytují poradenství 
v oblasti chorob a škůdců. Pesticidy 
nepoužíváme, snažíme se ošetřovat porost 
přípravky na biologické bázi.

Jak si představujete Vaši budoucnost? 
Chystáte se stavět další skleníky a rozšiřovat 
nabídku pěstované zeleniny a ovoce?
O investici do stavby dalších skleníků do 
budoucna uvažujeme, jelikož máme ještě 
jednu bioplynovou stanici v Jevíčku, ale 
přesný termín není znám. Na rozloze 1,5 ha 
máme již zmíněné fóliovníky, které budou 
na podzim všechny vysázeny jahodami, 
předpokládaná sklizeň je 16,5 tun. 

Již 120 let, tedy od založení našeho družstva, se snažíme podporovat místní výrobce, dodavatele potravin 
a zemědělské producenty. Jsme přesvědčeni, že je důležité podporovat výrobky a výpěstky z našeho regionu. 
Jsou kvalitní, dobré, za férovou cenu a pomáháme tak zachovávat ekonomicko-sociální klima našeho kraje. 
Důležitá je také informovanost našich zákazníků, a proto vám přinášíme rozhovor s Bc. Veronikou Landovou Dis., 
která je hlavní agronomkou skleníku a Marcelem Smékalem, vedoucím fóliovníků a obchodním zástupcem.
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Zprávičky z KONZUMu
Spinosaurus a Velociraptor
v Nákupní galerii Nová loužeCOOP Diskont v České Třebové prošel rozsáhlou 

rekonstrukcí

Nový obchod v naší síti prodejen - KONZUM Market v Opočně

Ještě větší a ještě zábavnější než loni byl 
program pro děti v sobotu 9. 6. 2018 v Ná-
kupní galerii Nová Louže. Akce s názvem 
Planeta dinosaurů probíhala k příležitosti 
Dne dětí a znamenala 4 hodiny dinosauří 
zábavy a dobrodružství. Největší atrakcí byl 
Spinosaurus a Velociraptor ve velikosti 2,8 x 
4,6 m. Dále také obří stavebnice, dinosauří 
doupě v dětském hřišti Džungle, vědomostní 
soutěže a dárky, malování na obličej, indoor 
střelnice, velký dřevěný model stegosaura 
nebo třeba hra minigolfu.

Celý objekt diskontu v České Třebové se včetně interiéru i venkovních ploch proměnil 
v moderní a bezbariérové nákupní centrum. Zákazníci si tak na jednom místě mohou nakoupit 
běžné potraviny, včetně speciálních kategorií potravin jako je například Pivotéka řemeslných 
pivovarů. Náš region se může pochlubit množstvím minipivovarů, jejich sládci pro vás vaří ta 
nejlepší piva a právě ta je možné na diskontu v České Třebové ochutnat. Široká je zde také 
pultová nabídka čerstvého masa z Řeznictví Sloupnice za významně nízké ceny. Sortiment 
nákupního centra doplňuje také zahradní centrum FORTEL s nabídkou zahradních potřeb, 
substrátů, nářadí, hnojiv, květin, textilí a fólií, nátěrových hmot atd. Nově je zde v provozu 
pobočka České pošty poskytující příjem a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem poš-
tovních poukázek a platebních dokladů SIPO, vybrané služby Poštovní spořitelny atd.

Ve středu 16. 5. 2018 se konalo slavnostní 
otevření zcela nové prodejny v naší síti, 
kterou můžete navštívit přímo na náměstí 
v Opočně. Zveme vás ale také na občer-

stvení do KONZUM Cafe, které je rovněž 
novinkou a součástí prodejny. Můžete zde 
ochutnat různé druhy kávy, mléčný kok-
tejl, pannini, párek v rohlíku, zákusky, 

bagety, chlebíčky, zmrzlinu nebo třeba 
čerstvé chlazené výrobky jako jsou liso-
vané ovocné a zeleninové šťávy, chlazené 
těstovinové, zeleninové a ovocné saláty. 
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Vážení členové družstva. Jak se již v tomto 
ročním období stalo tradicí, chtěli bychom 
vás informovat o výsledcích hospodaření 
KONZUMu za uplynulý rok. Jejich definitiv-
ní schválení bylo na programu shromáždění 
delegátů našeho družstva dne 19. 6. 2018.
Kompletní výroční zprávu najdete na webo-
vých stránkách družstva www.konzumuo.cz 
v sekci „pro členy“. Zde bychom vás rádi, 
alespoň stručně, seznámili s hlavními výko-
novými a ekonomickými parametry KONZUMu 
za rok 2017. 
Rok 2017 byl pro naše družstvo prvním sku-
tečně úspěšným od světové finanční krize 
v roce 2008. Maloobchodní obrat vzrostl 
o 8,5 %. Mezi všemi 44 družstvy v České 
republice jsme se udrželi  na 5. místě. Dle 
velkoobchodního obratu jsme se z 23 provo-
zovaných skladů zařadili na 3. místo. 
V oblasti členské základny a členských vzta-
hů bylo uplynulé období pro družstvo také 
úspěšné. Členská základna nám vzrostla 
o 3,4 % na 5 219 členů. Za posledních 10 let 
se tak počet členů našeho družstva zvýšil 
o 60 %, což je velmi pozitivní vývoj a mezi 
spotřebními družstvy v České republice zce-
la ojedinělý. Za rok 2017 činily nákupy čle-
nů 254 mil. Kč, což je 18,2 % celkového ob-
ratu. Každý člen utratí ročně v prodejnách 
KONZUMu v průměru 48 687 Kč. Průměrná 
sleva z nákupů činila 2,41 %, což představu-
je 1 176 Kč za rok na každého člena. 
Družstvo k 31. 12. 2017 provozovalo celkem 
110 provozoven ve 4 okresech (Ústí n. Orlicí, 
Svitavy, Rychnov n. Kněžnou a Náchod). 
Z toho 37 malých supermarketů KONZUM 

Market, 54 menších prodejen KONZUM, 7 
provozoven COOP Diskont, 7 menších  za-
hradních center a 1 větší hobby market 
FORTEL, 3 čerpací stanice PHM a 2 interne-
tová výdejní místa COOP-BOX. Ve spolupráci 
s Českou poštou jsme poskytovali poštovní 
služby již na 18 prodejnách.  
Celkový hospodářský výsledek po zdanění 
vzrostl proti roku 2016 o 36 %. Velmi níz-
ká zadluženost společně s dobrou finanční 

stabilitou umožnila bez problémů družstvu 
pokrýt veškeré závazky vyplývající z jeho 
činnosti. Družstvo má vytvořeny dostateč-
né disponibilní zdroje pro financování svých 
provozních i investičních potřeb. Výchozí 
hospodářskou a finanční situaci družstva pro 
rok 2018 i pro další období lze i přes výše 
uvedené poklesy výkonů hodnotit jako vel-
mi dobrou. Navíc vývoj v prvních měsících 
roku 2018 je obratově opět velmi příznivý.

Informace o hospodaření družstva za rok 2017

Legenda Jedn.

Skutečnost
k 31. 12.

Rozdíl Index 
v %

2016 2017

Počet členů družstva osoby 5 047 5 219 172 103,4

Maloobchodní obrat tis. Kč 1 287 682 1 396 754 109 072 108,5

Velkoobchodní obrat vč. obalů (nákupní ceny) tis. Kč 780 533 828 596 48 063 106,2

Obchodní marže tis. Kč 223 205 261 555 38 350 117,2

Průměrný přepočtený stav pracovníků osoby 567 565 -2 99,6

Měsíční produktivita práce prodejen tis. Kč 255 280 25 109,8

Úvěry a půjčky investiční tis. Kč 0 0 0 -

Zásoby zboží celkem (nákupní ceny) tis. Kč 134 719 131 192 -3 527 97,4

Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 9 722 13 219 3 497 136,0
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30 % slevana sportovníaktivityv areálu

SLEVA100 Kčpři nákupu nad1 000 Kč

 200
balíček služeb

Kč/osoba



informační občasník pro členy, zaměstnance a přátele KONZUMu Ústí nad Orlicí

Vydává: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 13 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 553 111, e-mail: clen@konzumuo.cz,
redakční rada občasníku                     : Mgr. Jitka Šejnohová a Ing. Miloslav Hlavsa.

www.konzumuo.cz 39

Správné řešení zašlete do 31. 7. 2018 na adresu: KONZUM, o. d., oddělení marketingu, Tvardkova 1191, 562 13  Ústí nad Orlicí nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz. Tři vylosovaní luštitelé obdrží poukázku na jednorázový nákup v prodejnách KONZUM v hodnotě 100 Kč.

Výherci křížovky z minulého vydání: Jitka Dušková - Ústí nad Orlicí, Marta Vyskočilová - Peklo nad Zdobnicí, Eva Korálková - Červená Voda 
Blahopřejeme! Správné znění tajenky: „Fortel a Moje zahrada".

Správné řešení (vystřihněte, 
naskenujte, okopírujte, ...)
zašlete do 31. 7. 2018
na adresu:
KONZUM, o. d.,
oddělení marketingu,
Tvardkova 1191,
562 13  Ústí nad Orlicí
nebo na e-mail:
clen@konzumuo.cz
Tři vylosovaní luštitelé obdrží
poukázku na jednorázový
nákup v prodejnách
KONZUM
v hodnotě
100 Kč.

Jak na to?
Cílem hry SUDOKU je doplnit 
chybějící čísla 1 až 9 v předem 
dané předvyplněné tabulce. 
Tato tabulka je rozdělená na 
9x9 polí, která jsou seskupe-
na do 9 čtverců (3x3). K pře-
dem vyplněným číslům je po-
třeba doplnit další čísla tak, 
aby platilo, že v každé řadě, 
v každém sloupci a v každém 
z devíti čtverců byla použita 
vždy všechna čísla jedna až 
devět. Pořadí čísel není důle-
žité. Čísla se nesmí opakovat 
v žádném sloupci, řadě nebo 
v malém čtverci.

Výherci z minulého vydání:
Hana Poláková - Tatenice
Václav Koblížek - Ústí nad Orlicí 
Ladislav Vabroušek - Herbortice

Správné řešení
z minulého čísla

Pro volný čas
FÉROVÝ OBCHOD


